Nastarea Manastirii

Naşterea Mănăstirii – Carmelul Paul al VI-lea în Romania
Localitatea Lucani, Comuna Margineni, judeţul Bacău - Dieceza de Iaşi
In anul 1992 , Priorul provincial al Provinciei Italiane a Carmelitanilor P. Tiberio Scorrano, vizitò
pentru prima dată Romania, în mod special Dieceza de Iaşi. In 1995, acelaşi provincial a
favorizat vizita în Romania a anumitor Priore Carmelitane din Italia.
Cele care au paticipat la această vizită au fost: Madre Maria Elvira şi sr Teresa din Mănăstirea
din Carpineto Romano (Rm); Madre Maria Pia şi sr Anastasia din Mănăstirea din Ravenna;
Madre Maria Cecilia şi sr Maria Cristina din Mănăstirea din Montegnacco (Ud).
In urma acestei vizite nu s-a ajuns la nici o iniziativa in privinţa unui început de viaţă
contemplativă în Romania.
In schimb, prin actiunea fratilor carmelitani s-a realizat costruirea unui Centru de Spiritualitate
dedicat Sfintei Fecioare de pe Muntele Carmel si a profetului Ilie, foarte venerat de ortodocsi, în
localitatea Lucani, Dieceza de Iaşi.
După anumiţi ani, in septembrie 2003, Mănăstirea din Carpineto , fiind consultată in privinţa
naşterii unui viitor Carmel de viata contemplativa in teritoriu românesc, s-a decis de a face mai
întâi o inspecţie. Au fost trimise trei maici (sr Maria Noemi, Vicepriora, sr Maria Agnese şi sr
Maria Aurora, consiliere), care au fost primate în udienţa la Episcopul diecezan Mons. Petru
Gherghel, care era bucuros de un “mic Carmel” la Lucani cu condiţia de a nu fi construit în
interiorul Centrului de Spiritualitate.
In luna ianuarie 2004 în inspecţia făcută de Madre Elvira din Carpineto Romano, în
împrejurimile Centrului de Spiritualitete (aproximativ cincizeci de metri de distanţă) observo o
vilă in vânzare, care se adapta exigenţelor naşterii unei mănăstiri de viaţă contemplativă.
Episcopul diecezan, fiind consltat telefonic, dăduse în mod verbal consimţământul său şi le
sfătui să înceapă efectuarea paşilor necessari realizării acestui proiect.
După întoarcerea din Romania, Madre Elvira şi intreaga comunitate din Carmelul Sf. Ana au
început să caute binefăcători sensibili la acest proiect.Au fost mulţi binefăcători, dintre care
excelează Eccelenţa Sa Mons. Pasquale Macchi, deja Secretar personal al S.S. Paolo VI di
v.m.. Se amintesc două aspecte importante, considerate principale.
Primul priveşte cumpărarea casei care va deveni o mănăstire: în urma sfatului Episcopului,
Comunitatea din Carpineto s-a simţit stimulată şi s-a implicat cumparând casa (a fost deja
plătită).
Celălalt aspect, nu mai puţin important, e că Mons. Macchi a cerut in mod clar ca Mănăstirea
să fie dedicată Sfinţiiei Sale Paul al VI-lea. Curia nostra Generală a fost favorabilă acestui
proiect, care încă din 1992 prevedea prezenţa întregului Ordin cu toate ramurile sale (I, II, III).
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Acest proiect a fost prezentat ca fiind unitar încă de la început Episcopului diecezan, care l-a
acceptat.
Nu pretindem de a avea un permis imediat, dar avem măcar asigurarea că într-un viitor
apropriat vom putea fonda această mănăstire dedicată în memoriei papei Paul al VI-lea .
Ma
dre Maria Elvira del SS.mo Sacramento, Priora
Carpineto, 15.02.05
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